HUISREGELS
Door samen te werken met beveiliging en politie doet de organisatie van Capfest er alles
aan om zorg te dragen voor uw veiligheid. Houdt je aan de onderstaande regels en volg de
aanwijzingen van de organisatie en politie op. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het
evenement voor iedereen plezierig verloopt.
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Capfest is een NIX18 evenement, bezoekers mogen bij betreding van het
evenement geen alcohol en drugs hebben gebruikt.
Het is niet toegestaan om op het evenemententerrein alcohol of drugs te nuttigen
of te verhandelen.
Onze bezoekers mogen zich niet agressief of dominant (in woord en gedrag)
opstellen.
Ongewenste intimiteiten en hinderlijke samenscholing worden niet getolereerd.
Bezoekers mogen geen aanstootgevende kleding dragen.
Wie de omgeving rondom het evenemententerrein als openbaar toilet gebruikt,
riskeert een flinke bekeuring.
Bezoekers dienen minimaal 14 jaar te zijn en dit middels legitimatie aan te kunnen
tonen.
Bezoekers die weigeren legitimatie te tonen kunnen worden geweigerd.
Bezoekers zonder geldig ticket worden niet toegelaten.
Alle bezoekers worden gevisiteerd en moeten hier aan mee werken.
Tassen of andere bagage worden gecontroleerd door onze medewerkers.
Indien er bij de visitatie voorwerpen worden aangetroffen die als wapen kunnen
dienen wordt de bezoeker niet toegelaten en wordt het “wapen” in beslag
genomen.
Gebruik van de garderobe (gratis) is verplicht.
Het is niet toegestaan zaken mee te nemen als; eten, alcohol, drugs, drank,
glaswerk, paraplu's, deodorant of andere producten met drijfgas en selfiesticks.
Deze worden ingenomen en niet teruggegeven.
Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal/ vermissing en/of
beschadiging.
U mag onze eigendommen niet mee naar buiten nemen, beschadigen en/of
verplaatsen. Wie beschadiging veroorzaakt, draait op voor de kosten.
Bij calamiteiten dient u altijd de instructies van het personeel op te volgen.
De organisatie maakt foto- en video opnames t.b.v. promotie doeleinde. Bij
betreding van de locatie gaat u akkoord met publicatie hiervan.
Overtreding van één van deze regels kan onmiddellijk en zonder aanzien des
persoon aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal
worden aangezegd.

